Kas tunned kevadlilli?
Ühenda pilt nimega.
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Kevadlilledest on teada ka mitmeid legende ja
rahvalugusid. Mis lilledest on siin juttu? Lõpeta lause ja
joonista need lilled.
*Seda taime on peetud kevade- ja armastusejumalanna Feryja
võtmeteks. Selle ilusa ja noore jumalanna kaelaehteks on
imeilus vikerkaar. Kohas, kus vikerkaarekee maad puudutab,
varisevad maha mõned kevadejumalanna kuldsed võtmed ja
muutuvad kollasteks …………………..

*Vanasti olnud taevas nii madalal, et käega saanud katsuda.
Elanud üks rätsep, kellel olnud palju lapsi. Nende järele
ei suudetud alati valvata ja nii käinudki lapsed sõrmega taevast
torkimas. Sõrmeaugud säravatki nüüd tähtedena. Kord võttis
rätsep vitsakimbu ja hakkas lapsi taeva torkimise pärast
karistama. Seejuures löönud ta taevast vitsakimbu otsaga suured
sinised tükid välja, mis maha langedes purunesid pisikesteks
sinisteks taevakildudeks. Vanajumal vihastanud ja tõstnud taeva
kõrgemale.
Taevakildudest
aga
tärganud
………………......................

Botaanika taldrikul
Märgi joonisele taimeosad

Milliseid taimeosi me sööme?
Paiguta toidutaimed söödava osa järgi.
Õun, lillkapsas, seller, kirss, ploom, lehtkapsas, porgand, kaalikas, pirn, seesam, oliiv, hernes,
brokoli, redis, kõrvits, rukola, tomat, paprika, põlduba, nisu, tatar, kreeka pähkel, mais, redis,
kikerhernes, porrulauk, spinat
Milliseid toidutaimi sa veel tead? Saad ise ka toidutaimi lisada.

Viljad

Seemned

Õied

Varred

Lehed

Juured

Natuke nuputamist!
1.Millest tehakse popkorni?
2.Mitu okaspuuliiki kasvab Eestis looduslikult?
3.Nimeta Eestis looduslikult kasvavad okaspuud.
4.Millisel Eestis kasvavatest okaspuudest on kõige
pikemad okkad?
5.Mitu botaanikaaeda on Eestis?
6. Millistes Eesti linnades saab külastada botaanikaaeda?
7. Mis on Eesti botaanikaaedade sümboltaimed?
a. kullerkupp ja rukkilill
b. kibuvits ja kullerkupp
c. kibuvits ja lõosilm
8. Millisest teraviljast tehakse mannat?
9. Millise taime seemnetest valmistatakse šokolaadi?
10. Milline taim on hiidpandade lemmiktoidutaim? Selle
taime järgi on hiidpanda saanud ka oma teise nime …………..karu.

11. Millise Austraalia puu lehtedest toituvad koaalad?
12. Millise riigi lipul on kujutatud suhkruvahtra lehte?
13. Millise taime seemnel istus printsess Hans Christian
Anderseni muinasjutus Printsess ……teral?
14. Millise taime varrekiust kudus kuningatütar Elise
muinasjutus Metsluiged oma luikedeks nõiutud
vendadele kuued?
15. Nimeta taimi, millest valmistatakse suhkrut või
siirupit?
16. Mis on Eesti rahvuslill?

Vastused: 1.mais, 2.4, 3.harilik mänd, harilik kuusk, harilik kadakas ja harilik jugapuu, 4.harilik
mänd, 5.2, 6.Tallinnas ja Tartus, 7.b, 8.nisu, 9.kakaopuu, 10.bambus, 11.eukalüpt, 12.Kanada,
13.hernes, 14.kõrvenõges, 15.harilik suhkruroog, suhkrupeet, suhkruvaher, siirupiagaav,
datlipalm, kookospalm, suhkruleht jpt, 16.rukkilill

Põnevad taimed!
Kas olete kuulnud luukerelillest? Selle taime nimi on
Jaapani sirmleht. Taim elab looduslikult nii Jaapanis kui
ka Sahhalini saarel, kus teda tuntakse ka rahvapärase
nimega luukerelill või skeletilill. See taim on saanud
sellise omapärase nime, kuna vihma käes muutuvad tema
ilusad valged õied läbipaistvaks.

Üks Kesk- ja Lõuna-Ameerika puu, kohvipuu sugulane,
on üsna meeldejääv tänu oma huuletaolistele õisiku
kandelehtedele, mis on eriti efektsed enne õite
moodustumist.

LÄHME ÕUE!
KIRJUTA VÕI JOONISTA, MIDA VÕI KEDA SA ÕUES
MÄRKASID
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